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اهللا عليه عندما انتهـى مـن كتـاب الزكـاة رشع يف كتـاب الصـيام، وقـد كـان املصنف رمحة 

ــا  ــم مـ ــة اهللا علـــيهم أهنـــم كـــانوا إذا جـــاءت املواســـم أقـــرءوا مـــن العلـ ــن دأب أهـــل العلـــم رمحـ مـ

ــان  ــهُر رمضـ ـــوا ببـــاب احلـــج وتـــذاكروه، وإذا جـــاء شـ ــج أ ناســـب هـــذه املواســـم، فـــإذا جـــاء احلـ

واب  وا بأ   .الصيام فتذاكروها؛ ألن العلَم ُينسىوأقبل أي يف شهر شعبان أ

ًة مل ينسها لكان الناُس كلهم ُعلـامء، بـل لكـان املـرُء مـن أسـعد  ولو أن املرء إذا تعلم مسأ

ه ال ينسى العلم، ولكن العلَم  ُينسى، ولذا فإن املرَء حيتاج إىل املـذاكرة واملراجعـة، الناس أل

ـــا  ــو نبينــ ــى هـــ ــه بـــــذلك ألن اهللا  والـــــذي ال ينســـ ــأذن لـــ ــ ـــَل {: تـ ــاَنَك لِتَْعَجــ ــِه لَِســـ ـــ ْك بِ ـــرِّ ــ ال ُحتَ

َنهُ {]١٦:القيامة[}بِهِ  ال ُينسى نبيه حممـًدا  ، فدل عىل أن اهللا ]١٧:القيامة[}إِنَّ َعَلْينَا َمجَْعُه َوُقْرآ

  العلم، مع أن النبي  ـه لـربام نيسـ فكـان ُيراجـُع قبل نزول هذه اآلية وعلمـه بـذلك ظـَن أ

يه جربائيل عليه السالم به خشية نسيانه الُقْرآن ه عندما يأ   .ويقرأ

ــه ينســى، ولــذا أهيــا األخــوة فإنــه مــا زال  وهــذا يــدلنا عــىل الطبيعــة اإلنســانية يف اإلنســان أ

دأُب أهل العلم إذا جاء رمضان تذاكروا أحكامه وتعلموا تفاصيله وبينوا وقرءوا يف الكتب 

  . التي بينته

ام ام عىل شهٍر كريم وهو شهُر رمضان، وقـد  وهذا ناسبه هذه األ فإننا مقبلون هذه األ

ــال كــــان النبــــي  ــه قــ ــ ــــس أ ــن أ ــد ثبــــت عــ ــه، فقــ ــ أصــــحابه بقدومــ ُيبُرشــــ  كــــان النبــــي «: ُيبُرشــ

ه يقوُل هذا الكالم يف شهر  »أظلكم«: ، قوله»أظلكم شهٌر كريم: أصحابه فيقول يدل عىل أ

  :بأمور منهايستقبُل شهر شعبان شعبان، فكان النبي 

  . حُث اهلمم وتنبيه العزم عىل االجتهاد يف هذا الشهر :األمر األول

  . تعليم األحكام، وهذا أفضل ما يستقبل به هذا الشهر :األمر الثاين

كـــان  يســـتقبُل هـــذا الشـــهر باالعتيـــاِد عـــىل الصـــيام، وقـــد جـــاء أن النبـــي  :األمـــر الثالـــث

يكثـُر مـن  قوهلم يصوم الشهر أي صام أكثره، فكـان النبـي : يصوُم شعبان، قال ابن املبارك

ام يف هذا الشهر الكريم أي يف شهر شعبان   . صيام أ



 

  

  

 

 

  .................................. جيب صوم رمضان برؤية هالله عىل مجيع الناس

ومل يكــن قــد صــام قبــل نصــفه فــال  إال أن ينتصــف، فــإذا انتصــف: قــال بعــُض أهــل العلــم

  . يصوُم نصفه التايل، كام قال ذلك الرتمذي يف الُسنن

ءة  ـــرا ــ ـــام بقـ ــ ـ ــــذه األ ــــه يف هــ ــــد فيــ ـــا جيتهــ ـــْرآنوممـــ ــــع  الُقـــ جــ ــــان ُيرا ــرء يف رمضــ ـــ ــْرآنألن املـ ـــ  الُقـ

ءتــه أو يراجعــه إذا كــان حافًظــا وهــو  ويســتحُب لــه أن يكثــر منــه، ومــن مل ُيــدرب لســانه عــىل قرا

ءة، إمـــاٌم ملســـجد ف ـــاُم رمضـــان لضـــبه، ولـــذلك فيســـتحب يف شـــعبان كثـــرة القـــرا إنـــه ال يكفيـــه أ

ء؛ النقطــاعهم لقـراءة  يف هــذا الشــهر  الُقــْرآنوكـان التــابعون يســمون شــهر رمضـان بشــهر القــرا

  . الكريم

ونحُن يف هـذا اليـوم إن شـاء اهللا إىل العشـاء سـوف نتـذاكُر كأهـل العلـِم كتاًبـا عظـيًام وهـو 

  . كتاب الصيام

، أمــا وجــوب صــوم رمضــان فــإن اهللا "جيــب صــوم رمضــان برؤيــة هاللــه": يقــول الشــيخ

 ُن ُهــًدى لِلنَّــاِس َوَبيِّنَــاٍت ِمــَن اْهلُــَدى َواْلُفْرَقــاِن {: قــال ــِزَل فِيــِه اْلُقــْرآ ــِذي ُأ َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّ

ــْهَر َفْلَيُصــْمهُ  وهــذا أمــر، فــدل عــىل أن صــيام شــهر رمضــان  ]١٨٥:البقــرة[}َفَمــْن َشــِهَد ِمــنُْكُم الشَّ

  .ا جيُب صوُم رمضانإذً واجب، 

أو شــهر رمضــان ال فــرق بيــنهام إذ جيــوز حــذف املضــاف وإبقــاء يصــح أن تقــول رمضــان 

ـــةَ {املضــاف إليـــه، كـــام قـــال اهللا  أي وأســـأل أهـــل القريـــة، وهـــذا  ]٨٢:يوســـف[}َواْســـَأِل اْلَقْرَي

  . صحيٌح يف لسان العرب

  . ا جيب صوم رمضان ملن وجدت فيه الرشوطإذً 

ة ُهناعندنا    كيف يعرُف املرُء دخول شهر رمضان؟ : مسأ

  : يعرف دخول شهر رمضان بواحٍد من أمرين: نقول

  .أن ُيرى هالل شهر رمضان: األمر األول

  .أن ُيتَم شعبان ثالثني يوًما: واألمر الثاين

  . "برؤية هالله": وسيأيت تفصيله إن شاء اهللا يف كالم املصنف، وهذا معنى قوله



 

   
 

 

وعــىل مــن حــال دوهنــم ودون مطلعــه غــيم أو قــرت ليلــة الثالثــني مــن شــعبان احتياطــا بنيــة 

  ............................................................. رمضان وجيزئ إن ظهر منه

  احلساب أم ال؟ طيب، هل جيوز الصيام ب

ـه ال ُيعمـل بــه، : حكـى بعـض العلـامء وهــو ابـن السـبكي الشــافعي املشـهور اإلمجـاع عــىل أ

ــوم ـــىل العمــ ـــاب، وعـ ــه رأى احلسـ ــ ـــد اهللا أ ــن عبـ ــرف بــ ـــن مطــ ــل عـ ــد نقــ ـــد خــــالف فقــ : لكــــن وجـ

ه ُيعمُل بالرؤية، ولكن املُسلَم إذا كان يف بلٍد وأهُل ذلـك البلـد يعملـون باحلسـاب  فاألصُل أ

ـــا ثبـــت عـــن النبـــي  فيجــُب  ــه قـــال عليـــه أن يصـــوَم معهـــم  ، »الصـــوُم يـــوم يصـــوم النـــاس«: أ

ـــن  ــاه ابــ ــيس إمجاًعـــــا وإن حكـــ ــم ولـــ ـــل العلـــ ــبعض أهــ ـــوٌل لـــ ـــو قــ ــل باحلســـــاب هــ ـــًة أن العمـــ وخاصــ

السبكي حكاه إمجاًعا، هذا هو األقرب، وإن كـان فقهاؤنـا عـىل املشـهور جيـب عليـه أن يصـوم 

  . بالرؤيِة وال يعمل باحلساِب مطلًقا

ة"برؤيــة هاللــه عــىل مجيــع النــاس": قــال ة ُتســمى بمســأ اد املطــالع، فــإن احتــ: ، هــذه املســأ

من صام يف بلٍد، فإنه إذا رؤي اهلالل يف بلٍد فيجُب عىل مجيع البلدان أن يصوموا معه، وهذه 

ة خالفيــة بــني أهــل العلــم والــذي مشــى عليــه فقهاؤنــا أن املطــالع متفقــة وليســت  ة مســأ املســأ

ــوم يــــوم يصــــوم النــــاس«: خمتلفــــة، دلــــيلهم عــــىل ذلــــك قــــول النبــــي  ــذه »الصــ يــــُد تف "ال"، وهــ

  . االستغراق، أي كل الناس يصومون يف وقٍت واحد، فدل عىل احتاد املطالع

وأمـــا حـــديث كريـــٍب عـــن ابـــن عبـــاس فهـــو حممـــوٍل لـــيس عـــىل اخـــتالف املطـــالع وإنـــام هـــو 

  . حمموٌل عىل العلِم باخلروج، وحمله يف رشوح ُكتب احلديث

  : انإنه إذا مل يرى اهلالل فلنا حالت: يقول الشيخ رمحة اهللا عليه

غــيٌم وال قـــرت، الغـــيم  ُهنـــاكأن يـــرتاءى النــاس اهلـــالل فـــال يــروه وال يكـــوُن : احلالــة األوىل

  . معروف والقرت ما يمنع من الرؤية كالضباب أو الرتاب ونحوه
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ءوه فلــم يــروه ومل يكــن  :احلالــة األوىل جيــُب أن ُيكمـــل : غــيٌم أو قطــر فنقــول ُهنـــاكإذا تــرا

هنـــى عـــن صـــيام يـــوم  شـــعبان ثالثـــني يوًمـــا وحيـــرُم صـــيام هـــذا اليـــوم وقيـــل ُيكـــره؛ ألن النبـــي 

ءى النـاس، هـذه الصـورة ُهنـاالشك وُيعنى بـه يـوم الثالثـني إذا مل يكـن  ك غـيٌم أو قطـر وقـد تـرا

  . األوىل

  . بدخول الشهر حينئٍذ إال بإمتام شعبان ثالثَني يوًما ا ال ُحيكمإذً 

  إذا تراءى الناُس اهلالل فلم يروه لوجوِد غيٍم أو قطر، فام احلكم؟  :الثانية الةاحل

ـه قـد ثبـت عـن عرشـٍة مـن  اذا؟ أل نقوُل إن هذا اليوم وهو يوم الثالثني ُيصاُم احتياًطا، 

وغالًبـا مثـل هـذه األمـور يعنـي تكـون بمحرضـ  مـنهم عائشـة زوج النبـي  أصحاب النبـي 

، ومنهم عمر ريض اهللا عنه وابنه، وابنه من أشـد النـاس أو أهنا علمتها عن النبي  النبي 

  . ، فغالًبا أو كثًريا من األحيان يكوُن عن خٍرب منقول عن النبي إتباًعا للنبي 

يــوم مـا هــو؟ يـوم الثالثــني فـأكثر الصـحابة وهــم عرشـة كــانوا يصـومون هــذا اليـوم، هـذا ال

  . غيٌم أو قرت ُهناكمن شعبان إذا كان 

ُيصـاُم بنيـة : طيب، إذا صـيم هـذا اليـوم هـل هـو مـن رمضـان أو لـيس مـن رمضـان؟ نقـول

ـــه لـــيس مـــن رمضـــان فيكـــوُن  ـــه مـــن رمضـــان فهـــو مـــن رمضـــان، وإن بـــان أ رمضـــان، فـــإن بـــان أ

  . من كالم املصنف بعد قليلتطوًعا، وسيأيت كيف يكون من رمضان، وليس من رمضان 

ة األوىل، عرفنا أن صوم اليوم الثالثني من شعبان له صورتانإذً    : ا هذه املسأ

صورٌة ممنوعة إذا تراءوا ومل يروا من غري غيم وال قرت، وإذا وجد غـيٌم أو قـرت فإنـه ُيصـام 

  : أي ضيقوا كام قال اهللا  »فاقدورا«: ، قوله»فإن ُغم عليكم فاقدروا له«: ي لقول النب

أي ضيقوا شعبان فاجعلوا شعبان تسعًة وعرشين يوًما،  ]٧:الطالق[}َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقهُ {

ه ُيصام بنية رمضان، وسيأيت بالتفصيل بعد قليل   . فحينئٍذ ُيصام هذا اليوم، وعرفنا أ
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، هل الصوم واجـٌب أو لـيس بواجـب؟ "وعىل من حال دونه أن يصومه": املصنف قال

ــُق  جــــب وهــــو حتقيــ ــيس بوا ــه لــ ــ ــواب أ ــأخرين، والصــ ــول كثــــري مــــن املتــ ــو قــ قيــــل إنــــه واجــــب وهــ

ة   .املسأ

ـــدِب   ـــني النـ ـــام هــــو مــــرتدٌد بـ ـــب وإنـ جـ ــه لــــيس بوا ــ ـــن حققــــه أ ــه مجــــع مـ ـــل لــ ـــو الــــذي يميـ وهـ

ــه مــرتدٌد  ، فــدل عــىل أ ــه مل يثبــت عــن أحــٍد مــن الصــحابة قــال بوجوبــه وإنــام فعلــوا واإلباحــة أل

حينئـــٍذ بـــني النـــدِب واإلباحـــة، وهـــذا ظـــاهر مجـــع مـــن املتـــأخرين الشـــيخ موســـى، وظـــاهر كـــالم 

  . ال يدُل عىل الوجوب مطلًقا "وعىل من حال": ألن قولهاملصنف يف بعض مؤلفاته؛ 

وعىل من حال دونه يعني حال دون رؤيته ودون مطلعه غيٌم أو قرت ": ا قول املصنفإذً 

، أي يلزمـه الصـوم حينئـٍذ احتياًطـا عـىل قـول املتـأخرين بنيـة "ليلة الثالثني من شعبان احتياًطا

، مـا معنـى جيزئـه إن ظهـر منـه؟ حـدث يف "منـهوجيزئـه إن ظهـر ": رمضان، ينوي رمضان، قال

بعـــض الســـنني وهـــذا كثـــري يف الزمـــان القـــديم، ربـــام مل حيـــدث يف زماننـــا هـــذا الخـــتالف الرتئـــي 

  . وكثرة املدن

ــعبان ثالثــــني يوًمــــا ثــــم يصــــومون  ــون شــ ــه فيكملــ يــــرتاءى النــــاس هــــالل رمضــــان فــــال يرونــ

التاسـع والعرشـين تـراءوا اهلـالل  رمضان ثم إذا صاموا اليوم الثامن والعرشـين وجـاءت ليلـة

ـــه فـــاهتم يـــوٌم قبـــل ذلـــك مـــن رمضـــان مل يصـــوموه، وســـبب عـــدم  فـــرءوا اهلـــالل، معنـــى ذلـــك أ

ه، وهذا معنى  صومهم له وجود الغيم والقرت، فحينئٍذ من صام ذلك اليوم بنية رمضان أجزأ

  . "وجيزئه إن ظهر منه": قوله

نة أو أكثر تراءى الناس اهلـالل، رءوه ليلـة وهذا وجد عندنا قبل تقريًبا مخسة وثالثني س

ــه  ــام يـــوم الـــذي قبلــ ــع والعرشـــين فـــأفطروا، ودخـــل العيـــد يف تلـــك الليلــــة، فمـــن كـــان صـ التاسـ

لوجــود الغــيم والقــرت فإنــه ال يلزمــه أن يصــوم يوًمــا بعــده، ألن الشــهر البــد أن يكــون إمــا تســعًة 

كذا، أو هكـذا وهكـذا وهكـذا، الشهُر هكذا وهكذا وه«: وعرشين أو ثالثني لقول النبي 

  .»وخنس باسبعه 



 

  

  

 

 

وتثبت رؤية ، وتصىل الرتاويح وال تثبت بقية األحكام كوقوع الطالق والعتق وحلول األجل

ثى   ....................................هالله بخرب مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أ

الشــهر إمــا أن يكــون ثالثــني أو تســعًة وعرشــين ال يمكــن أن يزيــد عــن ثالثــني وال : فقــال

  . يمكن أن ينقص عن تسعٍة وعرشين، قاله نبينا 

ـه طلقتـِك إذا  يقول هذا اليوم ال تثبـت بـه اآلجـال كقوقـوع الطـالق، لـو قـال رجـل ألمرأ

ــه، وا ــه مل ُيــــرى اهلــــالل، نقــــول مشــــكوٌك فيــ ــع إال عــــىل دخــــل شــــهر رمضــــان، ولكنــ لتعليــــق ال يقــ

  . املتيقن دون املشكوك فيه

أجرتــك هــذا البيــت وحيــُل : وكــذلك لــو علــق العتــق أو حلــول األجــل، رجــل قــال آلخــر

اإلجياُر يف يوم واحد من رمضان، فلم يروا اهلالل، ذلك اليوم حكًام هو الثالثون مـن شـعبان 

ه منه يف هناية الشهر   . وليس من رمضان إال إذا ظهر أ

، واهلــالل "رؤيــُة اهلــالل"ول إن األمــر الثــاين الــذي نعــرُف بــه دخــول شــهر رمضــان هــو يقــ

ُد بــه ه بعينــه املجــردة ولــذا فــإن العــربة : املــرا مــا هــل وظهــر بحيــث أن الشــخص يســتيطع أن يــرا

ه  برؤية اهلالل إنام هي بالعني املجردة إذ اهلالل قد يولد ولكنه ال ُيرى، ال ُيرى، العربة بـام تـرا

ه الناس العني ه استهل فرآ   . املجردة، وسمي هالل أل

فليست العربُة بامليالد وإنام بالرؤية، وهذا الـذي جيعـل احلُسـاَب خيتلفـون؛ ألن احلُسـاب 

نـا : يبنون عىل درجٍة بعد اهلالل، يقولون ُيرى بعـد درجـة كـذا، لكنـه يف احلقيقـة قـد ال ُيـرى أل

  . لناس يرونهإنام ُسمي اهلالُل هالًال الستهالله وكون ا

ه، لنقـــول ه ألن الضـــعيف والكفيـــف ال : أو املعتـــاُد مـــن النـــاس يـــرا املعتـــاُد مـــن النـــاس يـــرا

ه، وهــذا الــذي جيعلنــا ال نعتتــد إعــامل احلســاب؛ ألن احلســاب دقيــٌق يف مــيالد اهلــالل، لكنــه  يــرا

متعلقٌة  ليس دقيًقا يف الدرجة التي ُيرى عندها اهلالل، وهذه الدرجة التي ُيرى عندها اهلالل

ة   . ببرص األدميني فيختلُف اآلدميون فيها، هذه مسأ

ُد به رؤية العني املجردة أم بمكٍرب؟    قولنا ُيرى اهلالل هل املرا

  



 

   
 

 

  ..................................... وال يقبل يف بقية الشهور إال رجالن عدالن

ء، وبنـاًء عـىل : نقول ًء : ذلـكما رؤي بالعني املجردة أو باملكرب سـوا فلـو ُجعـل مكـٌرب سـوا

كـــان املكـــرب صـــغًريا أو كبـــًريا ورؤي بـــه اهلـــالل فإنـــه حينئـــٍذ يكـــوُن جمزًئـــا كالـــذي يلـــبس النظـــارة 

  . فالنظارة بمثابة املكرب

ًء كانــــت إذً  ــوا ــد وهــــذه املكــــربات ســ ــن طريــــق الراصــ ا املكــــرب أن تــــرتاءى اهلــــالل بمكــــرب عــ

  . صغريًة أو كبرية جمزئة

، ُيكتفــى بــدخول شــهر رمضــان برؤيــة شــخٍص واحــد "مكلــف عــدلبخــرب مســلٍم ": قــال

أدخـــل رمضـــان بشـــهادِة ابـــن عمـــر وحـــدة،  بالرشـــوط التـــي ســـيذكرها بعـــد قليـــل ألن النبـــي 

ــان  ــهر رمضــ ــىل أن شــ ــدالن عــ ــد، فهــــذان حــــديثان يــ ــر بشــــهادة أعــــرٍيب واحــ ــَل رمضــــان آخــ وأدخــ

  .نييدخُل بشهادة رجٍل واحد بخالف سائر األشهر فالبد فيها من إثن

البد أن يكون مسـلم ألن هـذا يتعلـق بالعبـادات والعبـادات ال يقبـل  "بخرب مسلمٍ ": قال

أي بـــالغ عاقـــل، ألن مـــن لـــيس بمكلـــف نيتـــه ناقصـــة وخـــربه غـــري  "مكلـــف"فيهــا خـــرب الكـــافر، 

ولـو عبـًدا أو ": ألن غري العـدل ال يـؤمن منـه الكـذب، قـال "عدل": مقبول من كل وجه، قال

ــى ثــ ــى واحلــــر ، ألن هــــذه لي"ُأ ثــ ــه الــــذكُر واألُ ــُرب يســــتوي فيــ ــي خــــرب، واخلــ ــام هــ ســــت شــــهادة وإنــ

ثيني تغني عن شهادة ذكٍر واحد ثى أو شهادة األ   . والعبد، بينام الشهادة فإن شهادة األُ

من حيث احللول والطالق، الطالق املعلق وغريه مـن  "وثبُت بقية األحكام تبًعا": قال

  . املسائل تبًعا لرؤية اهلالل

ــالن عـــدالن": لقـــا ــاب حينئـــٍذ "وال يقبـــل يف بقيـــة الشـــهور إال رجـ ، نعـــم ألن هـــذا مـــن بـ

ــاذا؟ ألن النــاس  الشــهادة فالبــد فيهــا مــن اثنــني وهــو األصــل، اســتثني رمضــان فقــط وحــده 

ــه لــــو قـــال ـ ــه : داعـــيهم إلدخـــال شــــهر رمضـــان ضــــعيف، أل ــيلزُم نفســ ــهر رمضــــان فسـ ــــت شـ رأ

ــيام، وألن التعبـــد في ــزُم غـــريه بالصـ هـــا كبـــري جـــًدا وســـيحتاط املـــرء، فقـــد يـــرى املـــرُء اهلـــالل ويلـ

ـه ينبنـي عليـه  شاًكا وهو عدٌل، فام دامن شاًكا لن خيـرب النـاس، ولـن خيـرب النـاس إال بمتـيقن أل

  . صيام الناس، ولذلك يكتفى فيه بواحد، واحلديث هو احلاكُم يف الباب



 

  

  

 

 

قدرة عليه فمن عجز عنه ورشط وجوب الصوم أربعة أشياءاإلسالم والبلوغ والعقل وال

  ..................................................لكرب أو مرض ال يرجى زواله أفطر 

  .أربعة أشياء إذا اختل واحد منها فال جيُب الصوم وإن كان قد يصح من بعضهم

  . ، ليس واجًبا عىل غري املسلم لكنه مؤاخٌذ به يف اآلخرة"اإلسالم"

، غري البالغ ال جيُب عليه الصوم ولكن يصُح منه، وقد يؤمر منه كام سيأيت بعد "البلوغ"

  . قليل

إن املغمـى : ، ويقابل العقل املجنون ونحوه، وأما املغمى عليه فيقولون"والعقل": قال

ام التي فقد عقله فيها   . عليه ملحٌق بالنائم فيجُب عليه إذا أفاق أن يقيض األ

  .وهو القدرة البدنية وسيأيت يف كالم املصنف "والقدرُة عليه": قال

ــه إن الـــذي يكـــون عـــاجًزا عـــن الصـــوم إمـــا أن يكـــون عجـــزه : يقـــول الشـــيخ رمحـــة اهللا عليـ

ــيأيت حكمـــه يف  ــًزا مؤقًتـــا، العجـــز املؤقـــت هـــو الـــذي سـ ــا أن يكـــون عجـــزه عجـ ــًزا دائـــًام وإمـ عجـ

  . فهو العجز الدائم ُهنااملريض، وأما 

ســقط عنــه وجــوب : فــام الــذي جيــُب عليــه؟ نقــول "جــى ُبــرؤهلكــٍرب أو مــرض ال ير": قــال

ِذيَن ُيطِيُقوَنُه ِفْدَيٌة  {: قال ، ألن اهللا الصوم ووجب عليه الكفارة ، ]١٨٤:البقـرة[}َوَعَىل الَّ

  . وهذه اآلية كام قال ابن عباس حمكمة وليست منسوخة

ه ال يرجع صغًريا، فحينئٍذ نقول سقط عنك الصـيام  فالكبري الذي كرب ُسنة يف الغالب أ

ـــا  ــأن يكــــون املــــرء مريًضـ ــا ال ُيرجــــى بــــرؤه كــ ــذلك املــــريض مرًضــ فيجــــُب عليــــك اإلطعــــام، وكــ

ـــا دواًء  ـــل فيهـــ ــه أن يأكـــ ــراض التــــــي تلزمــــ ــ ــائر األمــ ــــا بســــ ـــب، أو مريًضــ ــا بالقلـــ بالســــــكر أو مريًضــــ

، أو امتناعه عن   . الطعام يرض بدنه حينئٍذ نقول هذا مريٌض مرٌض ال ُيرجى ُبرؤه مستمًرا

إذا كـان صـومه يرضـه عـىل سـبيل الوجـوب وإن كـان ال يرضـه  ُهنـاوإفطـاره  "أفطـر": قال

  . عىل سبيل الندب

  

  



 

   
 

 

ورشط صحته ستة اإلسالم ، أو نصف صاع من غريه رٍ وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبُ 

بعالر، وانقطاع دم احليض والنفاس التمييز فيجب عىل ويل املميز املطيق للصوم أمره به  :ا

  ....................................................................ورضبه عليه ليعتاده 

كـل يـوم يطعـم عنـه  "وأطعم عن كل يوم مسـكينًا مـد بـٍر أو نصـف صـاٍع مـن غـريه": قال

ليد للرب لقضاء الصحابة به كمعاوية وغريه، وما مسكينًا واحًدا، ويكون اإلطعام بمد، مجع ا

ــا كيلــوا ونصــف مــع  عــداه فنصــف صــاٍع أي مــدين، واملــدين وهــو نصــف الصــاع يعــادل تقريًب

  . االحتياط، واملُد ثالثة أربعاع الكيلو

  . ا نصف الصاع كيلوا ونصف، واملد ثالثة أرباع الكيلوإذً 

فــإن  "اإلســالم"يعنــي مــن فعلهــا ال تصــُح منــه وإن فعلهــا،  "ورشط صــحته ســتة  ": قــال

ــه، قـــــال ـــح منــ ــافر ال يصـ ــاع دُم احلــــيض والنفـــــاس": الكــ ـــو  "وانقطــ ــاء ولــ ألن احلــــائض والنفســ

  .صامت ال يصُح منها وال جيزؤها

بــع مــن الرشــوط  ألن مــن كــان دون ســن التمييــز فإنــه ال نيــة لــه مطلًقــا  "التمييــز"قــال الرا

  . ه، وأما من كان فوق التمييز فيصحوحينئٍذ ال يصُح صوم

ظـــر معـــي ـــا : أ ــه الصـــوم، وإذا كـــان دون ســـن التمييـــز غالًب إذا كـــان املـــرُء بالًغـــا وجـــب عليـ

سبع سنوات أو ست فإنه ال يصُح منه الصوم، وأمـا إن كـان مميـًزا غـَري بـالغ، غالًبـا بـني السـت 

  .إىل البلوغ فهذا يصُح صومه ويؤجُر وليه عىل أمِر بالصوم

يــــه عــــن جــــده أن النبــــي وقــــ ــن شــــعيب عــــن أ ــديث عمــــرو بــ مــــروا «: قــــال د جــــاء مــــن حــ

نــاءكم بالصــالِة لســبٍع وأرضبــوهم عليهــا لعرشــ ، فــدل ذلــك عــىل وجــوب األمــِر مل للصــالة »أ

جيـُب عـىل ويل املميـز املطيـق ": والصوم يف معناه، الصوُم يف معناه، وهذا معنى قول املصـنف

  . ا األمر متجه ملن؟ للويلإذً ، "أمره به

ـــب  ــــاب التأديــ ــــن بـ ــــو مـ ـــه وإنـــــام هـ ـــا عليــ ــيس واجًبــ ــــو لـــ ـــالغ فهـ ــري البــ ـــز غـــ ـــبي املميــ ــا الصــ وأمـــ

  .والتدريب

  



 

  

  

 

 

العقل لكـن لـو نـوى لـيال ثـم جـن أو أغمـي عليـه مجيـع النهـار وافـاق منـه قلـيال  :اخلامس

  ..................................................................................صح 

مـــروا «وعنـــدنا قاعـــدة أصـــولية، وهـــي أن األمـــَر بـــاألمِر نـــدٌب، دائـــًام األمـــر بـــاألمر نـــدب، 

ناءكم بالصالة   . أي يندُب أمرهم للصالة، األمر بالصوم هو من باب الندب »أ

نحــن نــتكلم اآلن عــن الصــوم : ، انظــروا معــي"العقــل"الرشــط اخلــامس للصــحة : يقــول

  :فقُد العقِل يف موضعنيالواجب كرمضان، 

  . عند أول أفعال الصيام وهي النية: املوضع األول

  . عند الصياِم نفسه وهو النهار، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس: واملوضع الثاين

عند النية وتكون عند أول الفعل أو قبله بيسـري، وعنـد فعـل : ا فقُد العقل يف موضعنيإذً 

اذا فرقنا بينهام؟    الصوم وهو من طلوع الفجر إىل ما بعده، 

  . »ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل«ألن النية جيوُز أن تكون قبل طلوع الفجر 

  :وفقُد العقل يكوُن بأمرينطيب، 

 إما باجلنون.  

 حق به وهو اإلغامء   . أو بالنوِم وما ُأ

  . عند النية وعند الصيام: ا صار عندنا فقُد العقِل بأمرين، وفقد العقل يف حالنيإذً 

لـــو نـــوى لـــيًال ثـــم ُجـــن، : عرفـــت هـــذا التقســـيم عرفـــت كـــالم املصـــنف، يقـــول الشـــيخ إذا

الني فيكـون املجمــوع مهــا بسـببني ويف حـ ُقلنـاا إذً دعونـا ننـزل الصـور ثـم نــذكر كـالم املصـنف، 

  :أربع حاالت، نأخذها حالًة حالةكم؟ 

  ناء النهـار يعنـي مل ينـوي يف الليـل ولكنـه فقد العقَل باجلنون عند النية ثم صحى يف أ

نـــاء النهـــار، نقـــول صـــومه غـــري صـــحيح؛ ألن أول أفعـــال الصـــيام وهـــو النيـــة كـــان : صـــحى يف أ

نـاء النهـار ال يصـح صـومه، هـذه احلالـة  فاقًدا للعقِل فيها فصومه غري صـحيح، ولـو أفـاق يف أ

  . األوىل

  



 

   
 

 

  .........................................السادس النية من الليل لكل يوم واجب 

 ًضـا ال يصـح صـومه؛ ألن : احلالة الثانية أن ينوي ثم يفقد العقل بعد ذلـك، فنقـول أ

  . العقَل جيب أن يكون موجوًدا عند النيِة وعند العمل مًعا، هذه الصورة الثانية

 أن يكون عاقًال عند وجود النية ثم نام يف النهاِر كلـِه أو ُأغمـي عليـه : الصورة الثالثة

  . صح صومه :النهاَر كله، نقول

 بــع أن ينــام الرجــل أو : أن يكــون وقــت النيــة فاقــًدا للعقــل بــالنوم، مثالــه: الصــورُة الرا

نـاء النهـار : يغمى عليه من غروب الشمس إىل طلوع الفجـر، فنقـول مل تنـوي، ثـم صـحى يف أ

  . مل يصح صومه: نقول

، لكـن لـو ا هي أربع صـور ال يصـح منهـا إال صـورة واحـدة، هـذا معنـى كـالم املصـنفإذً 

ـاذا؟ وجـدت النيـة حـال  نوى ليًال ثم ُجَن أو ُأغمي عليه مجيُع النهاِر وأفاق منه قليًال صـح، 

وجود العقل ثم بعد ذلك وجـد بعـُض العقـِل يف بعـض النهـار لـيس يف مجيـع النهـار يف بعضـه، 

  . لكن لو فقد العقل يف مجيع النهار فإنه حينئٍذ ال يصح صومه

نــوى لــيًال ثــم جــن أو أغمــي عليــه مجيــع النهــار وأفــاق منــه قلــيًال  لــو": ا قــول املصــنفإذً 

ــان جنونـــه مجيــــع النهـــار ال يصــــح، ولـــو كــــان إغامئـــه مجيــــع النهـــار صــــح ألن "صـــح ، لكــــن لـــو كــ

  . اإلغامء ملحٌق بالنوم عندهم

عنــد أيب داود  لقــول النبــي  "أن يكــون وجــود النيــة مــن الليــل": قــال الرشــط الســادس

، فـــدل ذلـــك عـــىل وجـــوب النيـــة مـــن الليـــل، »مل يبيـــت الصـــياَم مـــن الليـــل ال صـــيام ملـــن«وغـــريه 

ُد مــن النيــِة أي صــوُم الغــد بــأن يكــون صــائًام وهــو نيــة الفعــل، وجيــُب نيــة التعيــني إن كــان  واملــرا

ه من رمضـان أو نـذر أو نحـو  ه صوٌم واجب وال يلزم الفرضية وإنام التعيني أ فرًضا فينوي أ

  . ذلك

  

  

  



 

  

  

 

 

ه صائم فقد نوى وكذا األكل والرشب بنية الصومليًال فمن خطر بقلبه  وال يرض إن ،  أ

ــى بعــد النيــة بمنــاف للصــوم أو قــال إن شــاء اهللا غريمــرتدد وكــذا لــو قــال ليلــة الثالثــني مــن  أ

  ............................  ا من رمضان ففريض وإال فمفطررمضان إن كان غدً 

مـن الليـل أي مـن آخـر : ديث املتقـدم، ومعنـى قولـهللحـ"مـن الليـلِ "ا هذه النيـة واجبـة إذً 

ء الليل وهو أول النهار؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فيجب أن يكون من  أجزا

ء الليل وجيوز أن يتقدم مـن أول الليـل، لكـن البـد أن تكـون النيـة موجـودة يف الليـِل  آخر أجزا

  .السابق

ـه  ": يقول الشيخ ، يعنـي أقـل مـا ُيسـمى نيـًة أن "صـائم فقـد نـوى فمن خطـر بقلبـه لـيال أ

ه سيصوم الغد، قال ه صائم فقد نوى  ": خيطَر يف قلبه أ ، ومن صور "فمن خطر بقلبه ليال أ

ــذلك قــــال ــــة الصــــوم": النيــــة كــ ــب بني ــل أكلــــة الســــحر وهــــي "األكــــل والرشــ ــل يف الليــ ـــن أكــ ، مـ

ــٌة عـــن النيـــة، ال  ــا قرينـ ـــه نـــوى ألهنـ يلزمـــه أن يـــتلفظ وال يلزمـــه أن الســـحور فـــإن هـــذه معناهـــا أ

ُد بنيـة النيـة : ُيرصَح بذلك أو أن ينوي النية، فقد ذكر القايض عياض أن نية النية بدعة، واملرا

ه سيفعُل كذا، هذه ليست نية هذه نية النية كام قال عياض   .أن املرء حيدُث نفسه أ

ه سيصوم الغد: الواجب هي النية   . أن يكوَن قد خطَر يف نفسه أ

ة تتعلـق بـالرتدد يف النيـة نأخـذها برسـعة، يقـولهذ ـى بعـد النيـة  ": ه املسأ وال يرضـ إن أ

، نوى أول الليل ثم ذهَب وأكل ورشب هذا املنايف ال يرضه، طبًعـا بخـالف "بمناف للصوم 

ى بقاطٍع وهو نفي النية   . ما لو أ

مـن بـاب التحقيـق ال  اُهنـألن التعليـق عـىل املشـيئة  "أو قال إن شاء اهللا غري مرتدد": قال

وكــذا لـــو قـــال ليلــة الثالثـــني مـــن رمضــان إن كـــان غـــًدا مـــن ": مــن بـــاب التعليــق والـــرتدد، قـــال

ـه مـن العيـد "رمضان ففريض ، بعض الناس ينـام أول الليـل وال يعلـم هـل الغـد سـيأيت اخلـرب أ

ـــن  ـــو مــ ــوم وإال فهــ ـــو صـــ ــان فهــ ـــن رمضـــ ـــان غـــــًدا مــ ــإن كــ ــام وقـــــد تردد،فـــ ــن رمضـــــان فينـــ ـــه مـــ ــ أو أ

ه مستمسٌك بأصل من رمضان "صح": عيد،قالال   . أل

  



 

   
 

 

وفرضـــه اإلمســـاك عـــن املفطـــرات مـــن طلـــوع الفجـــر الثـــاين إىل ، ولـــهأويرضـــ إن قالـــه يف 

  ......................................................................... غروب الشمس

، إن نــام يف أول ليلــٍة مــن رمضــان قبــل أن يعلــم أهــو مــن "ويرضــه إن قالــه يف أولــه": قــال

وي غـًدا الصـيام، فـإن كـان مـن رمضـان فهـو وإال فلـيس مـن رمضـان : رمضان أم ال وقال سـأ

ـه مـن رمضـان حتـى اليـو الثالثـني الـذي حــال  ـه مـرتدد بـل جيـب أن جيــزم أ فهـذا غـري مقبـول أل

  . بني رؤيته غيٌم أو قرت

ة هـي أهـم املسـا جـب هذه املسـأ ئل وسـيعقدها املصـنف بعـد قليـل فصـًال كـامًال فـإن الوا

َ َلُكــُم {: لقــول اهللا  "اإلمســاك عــن املفطــرات"يف الصــيام هــو  ــى َيَتَبــنيَّ ُبــوا َحتَّ َوُكُلــوا َواْرشَ

يْــلِ  ــيَاَم إَِىل اللَّ ُّــوا الصِّ ــيِْط األَْســَوِد ِمــَن اْلَفْجــِر ُثــمَّ َأِمت ــَيُض ِمــَن اْخلَ ْ ــيُْط األَ ، فــدل ]١٨٧:بقــرةال[}اْخلَ

ــل وهــــو  ــاُك بــــه إىل الليــ ــذي جيــــب اإلمســ ــر، والصــــيام الــ ــي املفطــ ذلــــك عــــىل األكــــل والرشــــب هــ

  .غروب الشمس

ة ذكرناهـا  "اإلمساك عن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر الثـاين  ": يقول الشيخ هـذه املسـأ

ُد بـالفجر الثـاين هـو الفجـر الصـادق الـذي يكـوُن معرتضـا، وأ مـا الـذي يف باب األذان، مـا املـرا

ــه  يكــوُن طوليًــا فهــو الفجــُر الكــاذب، وقــد بــني النبــي  ن ُهنــاكأ فجــٌر صــادق وفجــٌر : فجــرا

  . كاذب

  : وكيف نعرُف الفجر؟ نقول نعرف الفجر بواحٍد من أربعة أمور عىل هذا الرتيب

ــي : األمــــر األول ــإن النبــ ــة فــ ـــه بالرؤيــ ـــال أن تعرفـ إذا غربــــت الشــــمس فقــــد أفطــــر  «: قـ

  .رأى غروب الشمس، ومثله إذا رأى طلوع الفجر ، أي إذا»الصائم

إن بــالل يــؤذن بليــل «: إذا أخــربه الثقــة عــن طلــوع الفجــر، يقــول النبــي : األمــر الثــاين

ــه »فكلــــوا وارشبــــوا حتــــى يــــؤذن ابــــن ُأم مكتــــوم ــال لــ ــوم ال يــــؤذن حتــــى ُيقــ ــان ابــــن ُأم مكتــ ، وكــ

ا أخــربه الثقــة عــن طلــوع الفجــر، فحينئــٍذ حيكــُم بطلــوع الفجــِر وزوال إذً أصــبحَت أصــبحَت، 

  . ا هذه العالمة الثانية وهي إخباُر الثقة عىل سبيل الرتتيبإذً الشمِس وغروهبا وهكذا، 

  



 

  

  

 

 

...............................................................................  

سـاُب يف جريـان الشــمس املنضـبط، منضـبط ولــذلك وهـو احلســاب، واحل: األمـر الثالـث

فــإن الشــمس تطلــُع يف األول مــن الســنِة امليالديــة، مــن هــذه الســنة مثــل الســنة التــي قبلهــا مثــل 

ــف ســنة وهكــذا، احلســاب املتعلــق بالشــمس منضــبط، بخــالف  الســنة التــي قبلهــا حتــى قبــل أ

ه متعلٌق بالرؤية وليس بمي   .الد القمررؤية اهلالف فإنه غري منضبط أل

ــاب،  ـــرُف احلســ ــبط دائــــًام، كيــــف يعـ ـــون هــــو منضــ ــاب يقولـ ـــاب طيــــب، احلســ ــرُف احلسـ يعــ

  : بواحٍد من طريقتني

ــوع الفجــــر ثــــم يــــرى أن : الطريقــــة األوىل ــه العــــادة، يــــأيت شــــخص وينظــــر لطلــ ــام جــــرت بــ بــ

ـــنة  ــي الســ ـــيل هـــ ـــة مـــــثًال الــ ــنة امليالديــ ــهر األول مـــــن الســـ ــن الشـــ ــوم األول مـــ ــوع الفجـــــر يف اليـــ طلـــ

بعـــة، الشمســـي ـــه يطلـــع الفجـــر يف الســـاعة الرا بعـــة يكـــون إذً ة أ ا ففـــي الســـنة القادمـــة الســـاعة الرا

  . فيها طلوع الفجر وهكذان هذه الطريقة األوىل

ــة ــة الثانيـ ــه بـــالنجوم، وهـــو : الطريقـ ــل احلســـاب الـــذين يعرفونـ وهـــي طريقـــة املنجمـــني أهـ

الدرجــة التــي يعــرُف عنــدها  معرفتــه بالــدرجات، وقــد تكلــم العلــامُء قــديًام وحــديًثا كــم مقــدارُ 

اثنــا عرشــة درجــة وهــو آخــر وقــت، وأكثــر مــن يأخــذ بــه : طلــوع الفجــر الصــادق، فأقــل مــا قيــل

تســـع : مـــن يـــرى أن طلـــوع الفجـــر يكـــون متـــأخًرا كأصـــحاب اإلمـــام أيب حنيفـــة، وأقـــل مـــا قيـــل

غـريه، عرشة درجة، وقد قاهلا بعُض علامء النجوم املتقدمني من املسـلمني كـابن اهلـائم أظـن و

ة   . فقد قيل قوالن يف هذه املسأ

بع ُهناكا فمنُذ القدم إذً    . خالٌف بني املنجمني فيها، ولذلك فإننا نصُري إىل األمر الرا

بـــع ــار عـــن احلســـاب هـــو املؤذنـــون اآلن : األمـــر الرا وهـــو اإلخبـــاُر عـــن احلســـاب، واإلخبـ

  .يؤذُن لك بعد ذلكينظرون يف التقويم الذي يكوُن يف الساعة وخيُرب عن حسابه ثم 

  

  

  



 

   
 

 

  .....................................وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخري السحور

  ما فائدة هذا التقسيم؟

ــت تــرى الشـمس مل تغــرب بعــد فـال جيــوز لــك أن  ـه إذا أذن املــؤذن لغــروب الشـمس وأ أ

تفطر، ومثله يقال يف طلوع الفجر، وإذا أذن املؤذن وقد أخربك الثقُة أهنا مل تغب الشـمس أو 

ًضا أن تفطر وجيوز لك أن تأكك ما دام مل تطلع الشمس   . مل يطلع الفجر فال جيوُز لك أ

حلاسبون مثل اآلن املوجود يف كثري من البلدان وُسِئلت عنها باألمس وأما إذا اختلف ا

ـت  ن فإنك تأخُذ باحلساب األوثق عندك وهو الذي تعمُل به البلـد الـذي أ من بعض اإلخوا

ـه خـالٌف بـني احلاسـبني وهـو خـالٌف  ـًرا يف رفـع اخلـالف أل تسكن فيه، فـإن الختيـار احلـاكم أ

  . ٍذ ُيعمُل باحلساب أو باالختيار الذي اختاره البلد عندكسابٌق عند الفقهاء قديًام فحينئ

  . وهذا من الفروع املتعلقة بأن حكم احلاكم يرفُع اخلالف

ل «: قــال ألن النبــي  "تعجيــل الفطــر": بــدأ يــتكلم عــن ُســنن الصــيام، قــال أوهلــا ال تــزا

ُد بتعجيلـه أي حيـنام يتـيقُن غـروب الشـمس إمـا برؤيـٍة أو »ُأمتي بخري ما عجلوا الفطـرَ  ، واملـرا

بإخبــار ثقــة عــن رؤيــٍة أو بحســاٍب معتــٍرب أو بإخبــار عــن حســاب معتــرب برشــط أال يعارضــه مــا 

  . هو أوىل منه من األمور األربعة

، والُســحور بالضــِم واألكلــة، وأمــا بــالفتِح الَســحور "ويســتحُب تعجيــل الُســحور": قــال

ــولفهــــو الوقــــ ــون يف وقــــت : ت، ولــــذلك نقــ ــذي يكــ أكلــــُة الَســــحر، أو أكلــــُة الَســــحور، الــــذي الــ

ـــه حـــذر  الســـحر، وأمـــا الُســـحور فهـــي األكلـــة، والنبـــي  ــا أل كـــان يأكلهـــا ويســـتحُب تأخريهـ

الصحابة رضوان اهللا علـيهم مـا بـني أكلهـم أكلـة الَسـحر وبـني طلـوع الفجـر فوجـدوه بمقـدار 

  . مخسني آية

ــــادة،  ــا زيـ ــرَ ال تـــــز«وأمـــ ُل ُأمتـــــي بخـــــري مـــــا عجلـــــوا الفطـــ ـــادة  »ا وأخـــــروا «فصـــــحيحة، وزيــ

  . فضعيفة، لكن يدل عليها األحاديث األُخرى املتقدمة »السحور

  

  



 

  

  

 

 

  .............................................................. والزيادة يف أعامل اخلري

ـــا ـــي وللصـــ ـــامل اخلـــ ـــادة يف أعـــ ـــان الزيـــ ـــان يســــــتحب يف رمضـــ ـــائَم أي يف رمضـــ ئم؛ فــــــإن الصـــ

ءة    .ومن الذكر والصدقة وغري ذلك الُقْرآنيستحب له أن يكثر من قرا

ة مهمـــة ُأريـــد أن تنتبهـــوا هلـــا ُهنـــاوعنـــدنا  إن لكـــل زمـــاٍن : وهـــو أن العلـــامء يقولـــون: مســـأ

الـذبح، أفضـل : يـوُم العيـد أفضـل مـا ُيفعـل: فاضل أعامٌل فاضلٌة خاصٌة بـه، فعـىل سـبيل املثـال

  . ما يفعل يف يوم عيد األضحى أن تذبح ُأضحيًة وأن ُتصيل العيد

  والصوم هل جيوز؟ 

ــام الســنة ال جيــوز، مــع أن ال: قــالوا  صــوم عمــٌل فاضــل واليــوم يــوٌم فاضــل بــل إن أفضــل أ

ـــام الســـنة هـــو  كـــام يف مســـند اإلمـــام أمحـــد مـــن حـــديث عبـــد اهللا لقـــيط عـــن النبـــي  أن أفضـــل أ

  . اليوم العارش من ذي احلجة ومع ذلك حيرم صومه

ا ال تالزم بني فضل الزمان ومطلق العمل، نأيت لرمضان، رمضان يوٌم فاضـل وزمـاٌن إذً 

  ما هي أفضل األعامل التي ُتعمل فيه؟اضل، ف

  .الصيام :أوهلا

  . »من قام رمضان إيامًنا واحتساًبا ُغفَر له ما تقدم من ذنبه«قياُم رمضان،  :وثانيها

ءة  :وثالُثها كـان «: ، يعنـي يقـول ابـن عبـاس عـن النبـي »كان أجود الناس«، الُقْرآنقرا

ئيُل الُقْرآنأجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان  َشْهُر َرَمَضاَن {، »حينام يدارسه جربا

ِزَل فِيِه اْلُقْرآنُ  ِذي ُأ ُن له داللة منهـا، أي مـن دالئـل االقـرتان]١٨٥:البقرة[}الَّ ـه : وهذا االقرتا أ

  .يف رمضان الُقْرآنيستحُب اإلكثار من قراءة 

ماذا أقـوُل «: كثرة الُدعاء، قالت عائشة ريض اُهللا عنها للنبي  :ومما يتأكُد يف رمضان 

 ، فبـني النبـي » إنك عفٌو حتُب العفـو فـاعفوا عنـي: قويل: إذا أدركُت ليلة القدر؟ قال

  .لعائشة أن أفضل ما ُيفعل يف ليلة القدر الُدعاء وكذلك يف رمضان

  

  



 

   
 

 

 لك صمت وعىل رزقك أفطرت ا إذا شتم إين صائم وقوله عند فطره وقوله جهرً 

  ....................... سبحانك وبحمدك  تقبل مني إنك انت السميع العليم

ن أدركــُت الصــحابة وهــم يــدعون يف نصــف رمضــان إىل آخــره يف : قــال ميمــون بــن مهــرا

القنوت، فدل عىل اسـتحباب الـُدعاء يف رمضـان يف الصـالة وخـارج الصـالة، فمطلـق الـدعاء 

  . ٌب يف هذا الشهر الكريممستح

إطعاُم الطعام مطلًقا، فيطعم الطعام كام ذكـرت لكـم : مما يستحُب يف هذا الشهر الكريم

، مـن فطـر لـيس »من فطر صائم كان له مثـل أجـره«: حديث أيب هريرة وغريه، حديث سلامن

املقصــود أكلــُة الفطــور أول الليــل وإنــام كــُل طعــاٍم تطعمــه الصــائم تــدخُل يف هــذا األجــر وهــو 

  . من أحاديث الفضائل

إذا كان يوم «: أي يرفُع صوته بحيُث ُيسمُع الذي أمامه، لقول النبي  "وقوله جهًرا " 

فليقل إين «لفِظ أو باليد أي بال »صوُم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحٌد أو قاتله

يدل عـىل اسـتحباب اجلهـِر لـيس برفـع الصـوت العـايل جـًدا وإنـام دون  »فليقل«: ، قوله»صائم

  :وقد مر معنا أن اجلهر أربع درجاتذلك، 

  . اجلهر بحيث يسمع نفسه :الدرجة األوىل

  . اجلهر بحيث ُيسمع من بجانبه :الدرجة الثانية

ـــــة ـــث  :الدرجـــــة الثالث ــر بحيــ ــة أن جيهـــ ــمعه مثـــــل اخلطبـــ ُيســـــمع مـــــن أوجـــــب الرشـــــع أن ُيســـ

  . وغريها

بعــــــة ـــض  :الدرجــــــة الرا ــــب يف بعـــ ــيس بواجــ ــ ـــــتحٌب ولــ ـــذا مسـ ــ ــا، وهـ ـــ ــــوت مطلًقـ ـــــع الصــ رفـ

  . املواضع

وقولــه عنــد فطــره  لــك صــمت وعــىل رزقــك أفطــرت ســبحانك وبحمــدك  ": قــال

عـن ابـن عمـر  ، هـذا احلـديث أولـه جـاء فيـه حـديث" تقبل مني إنك انت السميع العليم

  .وآخره يعني ورد فيه بعض األخبار

  



 

  

  

 

 

فصل حيرم عىل من ال عذر له الفطر برمضان ، وفطره عىل رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فامء

  .....وجيب الفطر عىل احلائض والنفساء وعىل من حيتاجه النقاذ معصوم من مهلكة

س عند أيب داو ا ثبت من حديث أ  أن النبي «: ديعني يستحب أن يفطر عىل رطب 

  . »كان يفطُر عىل رطباٍت قبل أن ُيصيل

أي فإن عدم الرطب فيفطُر عىل متٍر، والفـرق بـني الرطـب والتمـر معـروف، فـإن الرطـب 

 النبــي «هــو اجلــاف امليــبس أو املكنــوز، وأمــا الرطــب فهــو الــذي مــازال جنًيــا فيــه مــاؤه، ألن 

اء  كان يفطر عىل رطبات فإن مل يكن فعىل مترات، فإن مل يكن عىل مترات حثى حثوات من ا

«.  

اء فإنه ينوي الفطر إذا مل يكن عنده طعام   . نعم فيفطر عىل ماء، فإن عدم ا

 ": بــدأ يـــتكلم املصـــنف عــن مـــن جيـــوز لــه الفطـــر يف رمضـــان ومــن ال جيـــوُز لـــه، فقـــال أوًال 

، ال جيـوُز ملسـلٍم أن ُيفطـَر يف رمضـان يوًمـا مـن غــري "ه الفطـر برمضــان حيـرم عـىل مـن ال عـذر لـ

من أفطر يوًما مـن رمضـان مـن غـري «: قال عذر، وقد روي من حديث أيب هريرة أن النبي 

ـه ال جيـوز للمـرء أن يفطـر يوًمـا مـن »عذٍر مل جيـزؤه صـيام الـدهر ولـو صـامه ، وهـذا يـدُل عـىل أ

  . غري عذر

  . يف ذكر األعذار التي تبيُح الفطر من كالم املصنف ثم سيأيت بعد قليل

ا جاء من حديث عائشة أهنا قال "وجيب الفطر عىل احلائض والنفساء  ": يقول : وجًبا 

ـــه جيـــُب الفطـــُر عـــىل »ُكنـــا نـــؤمُر بقضـــاء الصـــوم وال نـــؤمُر بقضـــاء الصـــالة« ، فـــدل ذلـــك عـــىل أ

كوهنـا حـائض أي حاضـت بعـض اليـوم ولـو احلائض والنفساء، وحيرم عليها الصوم، ومعنى 

  .حلظًة من أوله أو من آخره

  . ، كإنقاذ غريٍق ونحو ذلك" وعىل من حيتاجه النقاذ معصوم من مهلكة" : قال

وأما املسافر فإنه ُيسُن له الفطـر، الـرتخص بـالفطر للمسـافر هـو األفضـل، : يقول الشيخ

، فدل ذلـك عـىل أن الـَرب واألفضـَل » السفرليس من الِرب الصياُم يف«: قال ا جاء أن النبي 

  . أن املرَء إذا كان مسافًرا أن يفطر



 

   
 

 

  .................................ويسن ملسافر يباح له القرص وملريض خياف الرضر

ـــا صـــانم بعـــُض أصـــحابه قـــال وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي  ـــه قـــال،  إهنـــا رخصـــٌة «: كـــذلك أ

حيـُب مـن املـرء أن يفطـر ذلـك  ، فـدل ذلـك عـىل أن اهللا »رخصها اُهللا لكـم فـاقبلوا رخصـته

، وهــذا معنــى قولــهإذً اليــوم،  ، مــن بــاب "ويســن": ا فاألفضــل للمــرء أن يفطــر إذا كــان مســافًرا

  .األفضلية، لكن لو صام جاز له ذلك، لكن األفضل له أن يكون مفطًرا 

ُد باملسافر    ؟ ُهناما املرا

ُد باملسافر  املسافر الذي اشتد به السفر، أي حـال انتقالـه بـني البلـدتني، وأمـا مـن  ُهنااملرا

كان يف حكم املسافر فيباُح له من غري أفضلية، من هو الـذي يف حكـم املسـافر؟ تقـدم معنـا يف 

  صالة ذوي األعذار؟ 

هــو الــذي يــدخُل بلــًدا غــري بلــده، أي بلــد اســتيطانه وال جيمــُع اإلقامــة فيهــا، ال يعلــم كــم 

ـــام فأقـــل، هــذا ُيبـــاُح لـــه الفطـــر،  ســيمكث، أو أمجـــع اإلقامـــة فيهــا أقـــل مـــن حـــد اإلقامــة أربعـــة أ

  . ولكن ليس مسنوًنا له

ــه الرضـــرفيباُح "وملـــريٍض خيـــاف الرضـــر": قـــال ــه املـــريض إذا خـــاف عـــىل نفسـ ـ ــه  ، أي أ لـ

  :عدٌد من املرىض: من هو املريض الذي يسُن أو يباُح له الفطر؟ قالوا الفطر، 

  . املريض الذي يف صومه زيادٌة ملرضه، يزداد مرضه :أوهلم 

د مرضـه ولكـن يتـأخر الـُربء، فـاحلبوب  :الثاين املريض الذي يف صومه تـأخُر ُبرئـه، ال يـزا

  . لك الفطر ال، يستحُب : التي يأكلها سيأكلها بعد ذلك، نقول

املريُض الذي يف صومه مشقٌة خارجٌة عن العـادة، مشـقة خارجـة عـن العـادة ال  :الثالث

قـالوا احلمـى : يستطيع التحمل، يستطيع التحمل لكنها مشقة خارجة عن العادة، مثـاُل ذلـك

رة حتى يؤذن املغرب لكن نقـول جيـوُز : وهي احلرارة، بعض الناس يستطيع أن يتحمل احلرا

  . فطر ألجل احلرارةلك أن ت

  

  



 

  

  

 

 

فسهام أو عىل الولد لكن لو  ويباح حلارض سافر يف اثناء النهار وحلامل ومرضع خافتا عىل أ

  ................... أفطرتا للخوف عىل الولد فقط لزم وليه إطعام مسكني لكل يوم

ا ُسِئل فطر احلمى؟ : ولذلك قال اإلمام أمحد    أ

وهــل يشٌء أشــُد مــن احلمــى؟ نعــم تســتطيع أن تصــرب إىل غــروب الشــمس ثــم تأكــل : قــال

  . جيوُز لك أن تفطر بل يستحُب لك الفطر: دواءك، لكن نقول

، إذا كــان فيــه مشــقة خارجــة عــن العــادة تفطــر ألجلــه، أمــا الصــداع الشــديد دون اخلفيــف

ــُم الرضــس املعتــاد، والزكـام املع تــاد فهــذا مــرٌض لكــن ال يفطــر لــه الصـداع اخلفيــف املعتــاد وأ

ه ليس الصوم فيه يؤخر الُربء وال يزيُد املرض وليس فيه مشقٌة خارجٌة عن العادة   . أل

  نوٌع من املسافرين ُيباُح له الفطر وليس بمسنون، من هو؟  ُهناك: يقول الشيخ

نـــاء املـــدة فهـــذا ُيبــــاُح لـــه ال: قـــالوا  ــرج يف أ ــيام يف بلـــده ثـــم خيــ ــيس الـــذي يبـــدُأ الصــ فطـــر ولــ

ع الغـامم أفطـر عليـه الصـالة  النبي «بمسـنون؛ ألن  خرج من املدينة صائًام حتى إذا بلـغ ُقـرا

ــه ذلــك اليــوم بعــده أفطــر، وأمــا مــا قبلــه فلــم يفطــر، والنبــي »والســالم ال يفعــُل إال  ، يعنــي أ

  .الُسنة واألوىل أو املباحات التي تكون أفضل من غريها

يَح لـه الفطـُر لكـن لـيس  ناء النهار ُأ فدل ذلك عىل أن املرء إذا كان حاًرضا ثم سافَر يف أ

  . مندوًبا له

فيجـــوُز هلـــام أن تفطـــرا إمـــا إذا كـــان فيـــه رضر عـــىل نفســـها  "احلامـــل واملرضـــع"وأمـــا : قـــال

ــل الولــــد، صــــورُة ذلــــك ــًة وقــــد تفطــــُر ألجــ ــوُن مريضــ يهــــا : وهــــذا واضــــح فتكــ بعــــض النســــاء يأ

ــِك إذا مل تــأكيل قــد يكــون الطب نقــٌص يف  ُهنــاكيبــُة طبيبــة النســاء والــوالدة فتقــول هلــا أفطــري أل

  .تفطُر ألجل الولد: غذاء اجلنني الذي يف البطن والبد أن ترشيب ماًء كثًريا، فحينئٍذ نقول

  املرضع كيف؟  

ومل كثــري مــن النســاء إذا كانــت ترضــع ولــدها أو ابنتهــا ال فــرق، فــإذا صــامت جــف لبنهـــا 

جيــوُز هلــا أن تفطــر وتتغــذى لرتضــَع وليــدها، جيــوز مــن غــري : يــأيت مــن رضعهــا حليــب، فنقــول

هة، وهذا معنى قوله فسهام أو عىل الولد  ": كرا   ."وحلامل ومرضع خافتا عىل أ



 

   
 

 

  ...............................وإن أسلم الكافر وطهرت احلائض وبرئ املريض 

فســـهام فيكـــون حكمهـــام حكـــم املـــريض، وعـــىل الولـــد للغـــري، لكـــن يقـــول لـــو ": إذا عـــىل أ

ــه جيــُب "أفطرتــا للخــوف عــىل الولــِد فقــط لــزم وليــه إطعــام مســكني لكــل يــوم ، الــدليل عــىل أ

ــوم ألن اهللا  ـــ ـــ ـــ ــــــل يـ ـــ ــ ــىل كـ ــ ـــ ـــ ــــام عــ ـــ ــ ــال اإلطعـــ ـــ ــ ـــ ــاُم {: قــ ـــ ــ ـــ ـــٌة َطَعــ ـــ ـــ ـــ ــــُه ِفْدَي ـــ ـــ ــ ـــِذيَن ُيطِيُقوَن ـــ ـــ ـــ ـــَىل الَّ ـــ ـــ َوَعـــ

ة، ثــم بــني بعــد ذلــك أن ]١٨٤:البقــرة[}ِمْســِكنيٍ  ، قــال ابــن عبــاٍس كانــت فرصــًة للكبــري ثــم للمــرأ

ة احلُبىل واملرضع إذا افطرتا وخافتا عىل أوالدها فإهنا تفطر وتطعم   .املرأ

ه تابٌع للنفقة   . هذا الطعام ليس واجًبا عىل األُم وإنام هو واجٌب عىل الوليد أل

ــ ـ ــا املصـــنُف عـــىل املشـــهور، وأ ة بناهـ ــأ ة عـــىل هـــذه املسـ ــأ ــًام إذا ُقلـــت املسـ ا أقـــول لكـــم دائـ

ة فيها قوالن واخلالف قوي جًدا   .املشهور معناها املسأ

نـــاء النهـــار فإنـــه جيـــُب عليـــه اإلمســـاك حلرمـــة : يقـــول إن مـــن صـــار مـــن أهـــل الوجـــوب يف أ

  شهر رمضان، ألجل احلرمة ال ألجِل صحة الصوم، كيف يكون من أهل الوجوب؟ 

ــال ـــورهم، قــ ــر صـ نــــاء النهــــارإذا ": ذكــ ــه أن يمســــك، أو  "أســــلم الكــــافر يف أ فيجــــب عليــ

ة بطهرها؟  "طهرت احلائض" ناء النهار، وكيف تعلُم املرأ   يف أ

  . باجلفاف التام: بالقصِة البيضاء، والعالمة الثانية: العالمة األوىل: بعالمتني

أي القطــن، فــال تعجلــن  »ال تعجلــن حتــى تعرضــن علــيهم الفرســخ«: كــام قالــت عائشــة

  .باجلفاف التام

  . وأما باملدة فالغالب أن املدة يعرف من الليل

ناء النهار فإهنا متسُك باقي النهار "وطهرت احلائض": قال   . يف أ

نائه فيمسك، يعنـي مـثًال كـان مريًضـا فيـه  "أو برئ املريض" كان عنده عذٌر ثم برئ يف أ

ــدواء الــــذي خفــــف عنــــه احلُ  ـــهور ُمحــــى فأكــــل الــ ــٍذ عــــىل مشـ ــه، حينئــ مــــى والعــــالج ثــــم قــــوي بدنــ

ه ُيمسك   . املذهب أ

  

  



 

  

  

 

 

ناء النهار فهم مفطرون لزمهم اإلمساك  وقدم املسافر وبلغ الصغري وعقل املجنون يف أ

  وليس ملن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غريه فيه، والقضاء

ــال ــر،  "وقـــدم املســــافر": قـ ــار  "وبلـــغ الصــــغري"مـــن الســــفر الـــذي ُيبـــيُح الفطــ نـــاء النهــ يف أ

ناء النهار فهم مفطرون لـزمهم اإلمسـاكوعقل املجنون ": باحتالٍم، قال حلرمـة الشـهر  "يف أ

  . ألهنم مل يصوموا اليوم كامًال  "ولزمهم القضاء "

إن الذي جيوز له الفطر يف هنار رمضان لسفر أو ملـرض أو نحـو ذلـك، حيـرم عليـه : يقول

اضـية فيـه، وال يصـوم فيـه نـذًرا، وال يصـوم فيـه  أن يصوم غريه فيه، فـال يصـوم قضـاء السـنة ا

  . تطوع؛ ألن هذا الوقت وقٌت ضيٌق، والضيُق ال يتسُع لغريه، فإما أن ُيصام فيه وإال فال

، وصـىل اهللا وســلم فطـرات ونكملهـا إن شـاء اهللا بعـد الصـالة بـإذن اهللا نقـف عنـد امل

ه وصحبه أمجعني   . وبارك عىل نبينا حممد وعىل آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

 

  .............................................................................أسئلة 

ة من غـري رجٌل طلق زوجته تطليق حال محلها للولد، :يقول أخونا جبت هذه املرأ ثم أ

هل يعني ذلك أن الزوج طلق زوجته بحيث حترم عليه أم يبقى :السؤال.أن ُيراجعها زوجها

  له تطليقتان؟ وإن كانت حترم عليه فكيف يسرتجُعها؟

  : له حالتان: نقول

  . أن تكون هذه التطليقة هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة ُكربى :احلالة األوىل

ــة الثانيـــةا ــه  :حلالـ ــن طلـــق زوجتـ أن تكـــون هـــذه الطلقـــة هـــي الطلقـــة األوىل أو الثانيـــة، فمـ

الطلقــَة األوىل أو الثانيــة فيجــوُز لــه أن ُيراجعهــا يف عــدهتا قبــل انقضــاء العــدة مــن غــِري رضــاها 

ه جيُب فيها اإلشهاد   .وبدوِن مهٍر، قيل ومن غري إشهاد، والصحيح أ

ــإن انقضــــت العــــدة فإنــــه ال ُيرُج  ــاها وإجيــــاب وليهــــا فــ ــمته إال بعقــــٍد جديــــد برضــ ــا لعصــ عهــ

ناء العدة فيسقُط هذا اجلميع ما عدا اإلشهاد فالصحيح  ومهٍر وإشهاٍد، بخالف إذا كان يف أ

ه واجب، هذه الفرق بني العدة وغريها   . أ

ة أخينا،    العدة تنقيض بامذا؟بالنسبة ألخونا، أو قبل أن نتكلم عن مسأ

ُة حـــائًال وحتـــيض فإنـــه بانقضـــاء  ة حـــامًال فبخـــروج الولـــد، وإن كانـــت املـــرأ إن كانـــت املـــرأ

يعنـــي أن الرجـــل إذا : ثــالث حـــيٍض كـــامالت، ثـــالث حـــيض كاملـــة، ومعنــى قولنـــا إهنـــا كاملـــة

ــه وهــي حــائٌض فهــذه احليضــة ال ُحتســب ألهنــا ليســت كاملــة، بــل البــد أن تطهــر ثــم  طلــق امرأ

طهر ثم حتيض حيضة كاملة، ثم تطهر ثم حتـيض حيضـة كاملـة، ثـم حتيض حيضًة كاملة، ثم ت

تطهر ثم حتيض حيضـة كاملـة، إًذا البـد أن تكـون ثـالث حيضـات واحليضـُة ال تتـبعض فالبـد 

  . منها كاملة، وهذا معنى قوهلم ثالث حيضات كاملة

ة ال تنقيضــ عــدهتا إ ال ثــم إذا طهــرت مــن الثالثــة، تبقــى يف العــدة حتــى تغتســل؛ ألن املــرأ

  .باالغتساِل من احليض

  

  



 

  

  

 

 

....................................................................................  

ــا  ــه الطلقـــة األوىل، وقـــد انقضـــت عـــدهتا  :يقـــول ُهنـــاأخونـ ـــه وظـــاهر كالمـ إنـــه طلـــق امرأ

فلـــيس لـــك أن  إهنـــا انقضـــت عـــدُهتا: بـــالوالدة، حلـــديث ُســـبيعة ريض اُهللا عنهـــا، فحينئـــٍذ نقـــول

  .ُتراجعا إال بعقٍد جديد برضاها، وبإجياب وليها، وبمهٍر جديد

ــا ُأخــرج الزكــاة أن أذكــر ملــن أعطيتــه أهنــا  :الســؤال الثــاين أخونــا يقــول هــل جيــُب عــّيل وأ

ا ُأعطيه هل تكوُن زكاًة؟   زكاة؟ وإن مل أقل له يشء وأ

ــه مــن أهــل ال، ال جيــُب عليــك أن ُختــربه، بــل األفضــل أال ختــرب: نقــول ــا أ ه، إذا ُكنــت متيقنً

ـه ممـن يتعفـف، كثـري مـن النـاس إذا  لـه إهنـا زكـاة ُحيجـم عـن أخـذها،  ُقلـتالزكاة وُكنت تعلم أ

ه من أهل الزكاة فال ختربه   . فام دام متعفًفا وقد علمت أ

  متى نقول لك أخربه أهنا من الزكاة؟ 

ه من أهلهـا ظنًـا، ال تعلـم أهـو مـن أهـل  ـه إذا ظننُت أ الزكـاِة أم ال، فلكـي تقـوي ظنـك بأ

  .من أهل الزكاة فُقل هذه من الزكاة، لكي يصدق هو ظنك أهو من أهل الزكاِة أم ال

  هل األصل يف األمر الوجوب؟ وكيف يكون األمُر باألمِر ندب؟:أخونا يقول

ــه للوجــوب وهــذا قــول أغلــب األصــوليني، ومعنــى قولنــا : نقــول نعــم األصــل يف األمــر أ

ــه لل ــ ــلأ ــيغة املضــــارع مثــ ــل أو صــ ــيغة إفعــ ــيغ األمــــر كصــ ــن صــ ــيغٍة مــ : وجــــوب يعنــــي أن كــــل صــ

لَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ { صيغة املضارعة ويقصد هبا األمر، وغـري ذلـك ]٢٣٣:البقـرة[}َواْلَوا

ـــول اهللا  ـــ ــــل كقـــ ـــ ـــال الفعــ ــ ـــ ـــــوب امتثـ ـــ ـــل وجـ ـــ ــ ــــدُل عـ ــ ـــا تـــ ـــ ــر أهنـــ ـــ ـــ ــيغ األمـ ــ ــ ـــن صـــ ــ ـــ ــوا {: مـ ـــ ــ َوَأِقيُمــ

ـــالةَ  ــالة،  ]٤٣:البقـــرة[}الصَّ ــدُل عـــىل وجـــوب الصــ ـــاةَ {تـ َك ــرة[}َوآُتـــوا الزَّ أي جيـــُب إيتــــاء ]٤٣:البقـ

  .الزكاة

ة ُأخــرى ُتســمى األمــر بــاألمر، ُهنــاك نــاءكم بالصــالة«: قــال النبــي  مســأ ، أمــر »مــروا أ

ـــاء  نـــ ـــأمروا األ ـــاء أن يـــ ــــر األوليـــ ــاألمِر، أمــ ـــر بــــ ــأمروا، وأمـــ ــــاء أن يــــ ــُب عــــــىل األوليــ ـــاء فيجــــ األوليـــ

ناُء يف حقهم مندوب من باب التأديب والتعليم، وأما األولياء فيكون واجـب  بالصالة، فاأل

ه أمٌر متجٌه هلم   . أل
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من عنده زكاة وله وظيفة والدفُع شهري، ُتعطيه الدولة راتب شهري، ما مقـداُر :يقول

  الزكاة وكيف خيرجها؟

ت أهيا املُسلم اجعـل  ة تكلمُت عنها باألمس وأخترصها لكم اآلن برسعة، أ هذه مسأ

ـه يـوم عرشـة مـن  ه يوم التاسع مـن شـعبان، نتفـق اليـوم أ لك يوًما يف السنة، واتفقنا باألمس أ

  :ُكل سنة يوم عرشة من شعبان اهلجري إإيت بورقة مثل هذه الورقة فقط وأيت بام ييلشعبان، 

كـُل نقـٍد عنـدك، إذهـب للحسـاب إذا كـان عنـدك حسـاب يف البنـك، كـم مبلـغ  :واحد

ًء كانـت  احلساب يف البنك، املبلغ الذي يف جيبك إمجعه، كُل سيولة نقديـة متلكهـا امجعهـا سـوا

يــك إال قبــل يــومني أو ثالثــة،  تــب الشــهري مل يأ مــر عليهــا ســنة أو أقــل مــن ســنة، قــد يكــون الرا

ال   . أدخله مع ا

ثــم بعــد ذلــك، إذا كــان عنــدك عــروٌض جتاريــة، وتكلمنــا بــاألمس كيــف تكــون  :اثنــني

العـــروض التجاريـــة، كيـــف تقـــوم؟ ألن العـــروض التجاريـــة حوُهلـــا حـــول أصـــلها وأصـــُلها هـــو 

ـــال الـــذي اشـــرتيتها بـــه، فـــانظر إذا كـــان عنـــدك  النقـــد، فحينئـــٍذ يكـــون حـــول العـــروض حـــول ا

: مــا هــي العــروض التجاريــة؟ برشــطني: ألمسعــروض جتاريــة كــم قيتمهــا اليــوم، وتكلمنــا بــا

  . النية والعمل، عمل التجارة

ــة  ــربة بقيمــ ــيس العــ وتكلمنــــا بــــاألمس كيــــف يكــــون التقــــويم، أن التقــــويم العــــربة بــــاليوم لــ

ء وال بــام ُتريــد أن تبيعهــا بــه، إنــام قيمتهــا اليــوم قيمــة عــىل ســبيل اجلُملــة وتقــدرها بالنقــد،  الرشــا

ٌف نقد ٌف ُأخرى، أ ٌف قيمة بضاعة لنقل أ   . وأ

ـه  :ثالثة كل الديون التي لك عىل غريك برشط أن يكون املدين مليئًا باذًال، بمعنى أ

إذا كــان : لــيس بمعٍرســ ولــيس بمامطــٍل ولــيس بجاحــد، امجــع الــديون التــي لــك عــىل اآلخــرين

  . مليئًا باذًال، وأضفها للمبلغني السابقني
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ــالغ التـــي حتصـــلت لـــك الـــديون احلالـــة عليـــك يف هـــذا  :أربعـــة ثـــم نقـــص مـــن هـــذه املبـ

تري كهربــاء،  الشــهر شــهر شــعبان، كــُل ديــٍن جيــُب عليــك أن تبذلــه يف شــهر شــعبان احســبه، فــوا

  . البقالة، املدارس، كُل دين عليك احسبه يف هذا الشهر جيُب سداده، ونقصه من السابق

ئي قسمه قسمة أربعني هذه هي الزكاةاملبلغ األخري الناتج النها :مخسة .  

ــول ن التــــابعي اجلليــــل، يقــ ــرا ــون بــــن مهــ ــول ميمــ ــانوا يقولــــون: يقـ ــوم زكاتــــك : كــ إذا جــــاء يــ

ــا مـــا  فـــامجع مالـــك وقـــوم عروضـــك واحســـب ديونـــك التـــي عليـــك مـــن النـــاس، واخصـــم منهـ

عليــك مــن الــديون ثــم أخــرج زكــاة مالــك، هــذا كالمنــا يف يومنــا، ولكــن الســلف كــان كالمهــم 

ليــل وفيــه فقــه كثــري، وكالمنــا كثــري وقليــُل الفائــدة، ُنكــرر الكــالم، لكــن كــالم األوائــل لقــرهبم ق

مع الكلم كان كالمهم قليل من النبي    . ومعرفتهم بجوا

  هل جيوز رصف الزكاة عىل املساجد وخلوات الُقْرآن؟: أخونا يقول

  :تعليم الُقْرآن وبناء املساجد ال ُيبنى من الزكاة لسببني: نقول

ــام قــــال النبــــي لرشــــفه: الســــبب األول ـــاة كــ ـــإن املســــجد رشيــــف وهــــذه الزكـ ــامها ؛ فـ : ســ

  . هذا واحد، ، فال تبذل فيها»أوساخ الناس«

خـص مصـارف الزكـاة الثامنيـة دون مـا عـداها حلكـم، مـن هـذه  أن اهللا : السبب الثاين

ـــواب اخلـــري كاألوقـــاف واملســـاجد؛ : احلكـــم أن الزكـــاة لـــو ُفـــتَح باُهبـــا وأعطيـــت كـــل يشٍء مـــن أ

ــال إال يف الزكــاة وال يبــذلون الصــدقات، ولكــن بــني اهللا  أن  ألصــبح النــاس ال يبــذلون ا

دقات التطــوع تــؤجُر هبــا أجــًرا عظــيًام ربــام هــذه الزكــاة واجبــة عليــك، وأعلــم أن الصــدقات صــ

  . يكون أجُرها أعظم من أجر الزكاة

، الُقـــْرآنبنـــاؤك مستشـــفى، وتعليمـــك  ، وبنـــاؤك للمســـجد تـــؤجُر عليـــه أجـــًرا عظـــيًام كبـــًريا

إذا مــات ابــن آدم «: ولـذلك الصــدقة اجلاريــة ال تكــوُن مــن الزكــاة، وإنــام تكــوُن مــن الصــدقات

  . »وصدقٌة جارية«: ومنها »انقطع عمله إال من ثالث
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ـــام ذكــــرت لكـــــم يف أول  ــام تكــــون متليًكــــا كـ ـــدقًة جاريــــة وإنـــ ــون الزكــــاة صـ ـــن أن تكــ ال يمكـ

ة، واألوقـاف متليـٌك ا الزكاة تكـون متليًكـا للعـني ال للغلـة، واملسـاجد متليـٌك للمنفعـإذً كالمنا، 

للمنفعة، ولذلك فال يصح أن ُتبنى املساجد من الزكاة وال التعليم إال أن يكون املعلُم فقًريا 

  . أو الطالُب فقًريا فُتعطيه لفقره ال لكونه ُمعلًام 

  ، فام حكم الزكاةِ فيه؟ عندي عقار يدُر دخًال : هذا أخونا يقول

ـــــون ــــاة: الفقهــــــــاء يقولـــ ـــا إن املُســــــــتغالت ال زكــــ ُد فيهـــــ ـــرا ـــ ــــــتغالت؟ املــ ُد باملســ ــرا ـــ ــــا املـــ ، ومــــ

ــان يف  ــور أهــــل العلــــم وإن كــ ــول مجهــ باملســــتغالت هــــي التــــي تســــتغل وهــــذا قــــول اجلمهــــور، قــ

ِة خالف، لكن الذي عليه اجلمهور هذا هو القول   . املسأ

  املستغالت مثل ماذا؟ 

 مل من اإلبل والبقر واخليل التي يسـتغلها املـرء ف: أوًال : قالوا تكـوُن عاملـًة مثل العوا

  . له للركوب يذهب هبا ويرجع، وينزُع عليها دالًء من البئر ونحو ذلك

ًضـــ األدوات التـــي يأخـــذها النجـــاُر لنجارتـــه واحلـــداُد حلدادتـــه، : اومـــن املســـتغالِت أ

  . والعامُل يف صنعته، األداة التي تصنُع هبا ال زكاة عليها، هذا ُتسمى مستغل

 األعيان والعقار الذي يؤجر، فاألعيان املؤجرة : نقولاألمر الثالث من املستغالت

ُتسمى مستغلة، فمن أجر عينًا فإنه ُيزكي غلته وال ُيزكي عينه، ُيزكي الغلة اإلجيار الذي يأيت 

  . ُكل سنة ُتزكيه وال ُتزكي العني وإنام عليك زكاُة الغلِة فقط

عـني اآلالت وال يف املصانع، من عنده ورشة أو مصنع فال زكاة يف :من املستغالت 

د اخلـــام التـــي اشـــرتاها واملنتجـــات التـــي خرجـــت ومـــا  املصـــنع نفســـه وإنـــام يف غلتـــه وهـــي املـــوا

د اخلام قبل الصـناعة واملصـنوع باعـه أو مل يبعـه، وإن كـان  باعها به، فقط هي التي تزكى، املوا

  . قد باعه ففي ثمنه إذا بقي منه يشء عند وقت وجوب الزكاة

  . هذا ما يتعلق بزكاة املستغالت
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ٌة بغي وكنُت ُأعطيها من الزكاة قبل علمي بزناها، واآلن قد علمت فأعطيها :يقول امرأ

  صدقة ألجل إبعادها فام احلكم؟

ُة البغــي إذا كانــت حمتاجــًة للزكــاة فُتعطــى مــن الزكــاة ألهنــا ُمســلمة وإن كانــت : نقــول املــرأ

أن مــن تصـــدق عــىل البغـــي مــا دام قـــد وجــد فيهـــا  بغيــا، فُتعطــى مـــن الزكــاة، وقـــد بــني النبـــي 

الرشـــط فإنـــه جمـــزئ، فيجـــوز إعطاؤهـــا مـــن الزكـــاة إن كانـــت يف حاجـــة، وخاصـــًة إن ُكنـــت قـــد 

م فيجوُز ذلك أعطيتها لكي تغتني   . باملك عن فعل احلرا

فهـل جيـوز لـه القرصـ واجلمـع  يف رحلـة تتجـاوُز تسـعني كـيًال  اإذا كـان ذاهًبـ :أخونا يقـول

  والفطر؟ 

قد ثبت عن اثنني من الصحابة ومها ابُن عمـر فقيـُه املدينـة وابـُن عبـاٍس فقيـه مكـة : نقول

إذا ذهبــَت إىل ُعســفاَن فأقرصـ، فجعلــوا احلــد هــو مــا بـني مكــة إىل ُعســفان، وقــد قــدر : أهنـام قــاًال 

نـا يف و قتنـا العلامُء يف الزمان األول كم املسافة بني مكَة وُعسـفان، وأقـول يف الزمـان األول أل

ــان  ــان األول كــ ــارش، يف الزمــ ــقوقة، الطريــــق مبــ ــرق مشــ ــذا أصــــبحت الطــ طــــرق تكــــون  ُهنــــاكهــ

  . ملتوية حتى تصل للمنطقة تلك، والعربُة دائًام باملسافِة ال بالبعد العيني

حســبوا املســافَة قـــديًام فوجــدوا أن بـــني مكــة وُعســفان مســـافة أربعــة ُبـــرد، وقــدروا الربيـــد 

ســخ، وقــدروا ـه أربعــُة فرا ــه ثالثــُة أميــال، فيكـون املجمــوُع كــم؟ ثامنيــٌة وأربعــون  بأ الفرسـَخ بأ

ُد بامليــِل  امليـــل اهلاشــمي الــذي كــان يقــدُر بـــه الفقهــاء يف الــزمن الســابق، لـــيس  ُهنــامــيًال، واملــرا

  . باملراد بامليل امليل القيايس الذي نتعامل به اآلن ُيسمى بامليل الربيطاين

ــاء قـــــدروه بأ ـــُل أن الفقهـــ ـــتٌة إذ امليــ ـــل تقـــــدير هـــــو ســ ــذراع عـــــىل أقــ ـــتة آالف ذراع، والـــ ــه ســ ـــ

وأربعــون ســنتًيا وعــىل أكثــر تقــدير هــو ثامنيــة وأربعــون ســنتيًا، يعنــي الفــرق ســنيتني، وبنــاًء عــىل 

أو مائــُة وســبعٌة  مائــة وأربعــُة وثالثــون كــيًال : فالــذي قــدره الصــحابة ملســافة القرصــ هــو: ذلــك

  . بني هاتني املسافتني وثالثني كيًال 
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فمن قصد مسافًة تبعُد عـن طـرف البلـد دون ذلـك فلـيس بسـفر طويـل وإنـام ُيسـمى سـفر 

  . صالة ذوي األعذار: قصري فيه بعض الرخص دون بعضها، كلمنا عنها يف حملها يف باب

  زراعية وزرعتها شعري، هل جيُب عّيل زكاة؟  ااستأجرُت أرًض  :يقول

ــاة إذا بغلـــت النصـــاب وهـــي مخســـُة أوســـق، وتكلمنـــا عنهـــا وهـــي  نعـــم، جيـــُب عليـــك الزكـ

تســعامئة صــاع، ذكرناهــا يف الــدرس الســابق، فتجــُب عليــك الزكــاة الشــك يف ذلــك وإن ُكنــت 

ــه الزكـــاة وإن  ــه فيـ إين : ُكنـــت تقـــولتأكـــُل مجيـــع الشـــعري لـــك ولبهائمـــك ألن الشـــعري يؤكـــل فإنـ

  . آكلها كاملًة ففيها الزكاة إذا بغلت النصاب

  إذا وافق يوُم عرفة يوُم السبت فام حكُم الصيام؟  :يقول

هــة؛ ألن النبــي : نقــول هنــى «إن احلــديث الــذي جــاء فيــه يــوم الســبت حممــوٌل عــىل الكرا

د اجلُمعـة  »عن صـيام يـوم اجلُمعـة إال أن ُيصـام يـوٌم معـه وهـو السـبت، فـدل ذلـك عـىل أن إفـرا

ة د السبت مكروه، وهذا هو أصح قويل العلامء يف املسأ   .مكروه وإفرا

هُة ترتفُع يف موضعني   : والكرا

 عند احلاجة.  

 وترتفُع إذا كان ملعنًى آخر .  

ـه يـوم عرفـة  :وبناًء عليه ـك صـمته أل ده أل فإذا وافـق يـوُم عرفـة يـوُم السـبت فيجـوُز إفـرا

ــه يوًمــــا ســــابًقا أو يوًمــــا الحًقــــا،  ًضــــا إذا صــــمت معــ ــة أ هــ ــُع الكرا ــوم الســــبت، وترتفــ ــه يــ ال لكونــ

ه يوم العيد ال ُيصاُم معه   . الحًقا ال أل
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  زكاة البقر كم مقدارها؟  :يقول

أهنـــا قـــد تكـــون تبيًعــا أو تبيعـــة أو ُمســـنًة، وال جيـــوُز عـــىل قـــول مجهـــور : تقــدم النصـــاب فيهـــا

ا، بــل جيــُب عليــك أن ُخترجهــا ممــا أهــل العلــم أن ُختــرج الزكــاة مــن البقــِر أو اإلبــِل أو الغــنِم نقــدً 

  :إال يف موضعنيغنًام أو بقًرا أو إبال،  أوجب اُهللا 

الكيــة بجــواز إخراجهــا نقــد، وهــو  :املوضــع األول إذا كــان وُيل األمــر قــد اختــار قــول ا

الــذي عليــه العمــل عنــدنا اآلن فــإن مصــلحة الزكــاة تأخــذ الزكــاة مــن أهــل اإلبــل والبقــر نقــًدا، 

  . لثاين وهو قول مذهب اإلمام مالك رمحة اهللا عليهعىل القول ا

إذا كـــان ذلـــك أصـــلح وأرفـــق للفقـــري عـــىل قـــول بعـــض أهـــل العلـــم فـــإهنم  :الثـــاين املوضـــع

ــِل ختـــرُج غـــنًام أو إبـــال، وزكـــاة  ، وزكـــاة اإلبـ ــًرا ــر ُختـــرُج بقـ جييـــزون، ولكـــن األصـــل أن زكـــاة البقـ

الغــنم ختــرُج غــنًام منهــا أو مــن غريهــا، ال يلــزم أن تكــون منهــا وإنــام جيــوز أن تكــون مــن غريهــا، 

 . ايضتكلمنا عنها يف الدرس ا

  

  

  


